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 אלו יתחפשמ תא יתיאר אלש םישדוח העשת רב

 ,יתוא חלש טקידניסה .יידליו יתשא םע יתרביד

 יכבנב הרזומ טוטיש תמישמל ,ףוסוליפו ןוירוטסיה

 יל רמול ילב ,תרדגומ הרטמ םוש תתל ילב ,תשרה

 אצוי ,םידליל אבא ,ינא עודמ רמול ילבו ,בושא יתמ

 עוקת ינא וישכע ,הנשמ הז המ לבא .תאזכ המישמל

 קר ונממ תאצל לכואו יטאריפ ףד הזיא ךותב

 .המישמה תא יתמייסש טילחי טקידניסהשכ

 יא םיבשויש ,המישמה ידקפמל טרפש איה היעבה

 דחוימב ,ינא ןכיה עדוי אל שיא ,טנויליסה קמעב םש

 םינטקה םירזממה המ ןיינעמ .יידליו יתשא אל

 ילוא .םיהדמ בצקב םיחתפתמ םידלי .םישוע

 .יתוא והזי אל םה ילוא ,םתוא ההזא אל רוזחאשכ

 אל וליפאש ,םהלש אבא ,יתוא והזיש המל ,תמאבו

 ?תדלוהה םויב תונתמ םהל איבה

 םידליל םיאיבמ םצעב המ חוכשל ליחתמ ינא

 ונקחיש דלי יתייהשכש רוכזל לוכי ינא .תדלוה ימיב

 הלאכו דייקרא | ,ןמ-קפ ומכ | םיקחשמ

 :[[וטתש ו 69/0063

 .הצקה לא הצקה ןמ ונתשה םירבדה זאמ לבא

 וחתפתה וללה םיקיתעה םיקחשמהמש רכוז ינא

 עססחו ומכ ,םימיהדמ םירבד

 םג וירחא תצקו  ,(ןנ://טתאש .חוספ.0סהו/-0ו18/תספ/)
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 וחתפתה םהמש  ,(ו://9תאהש.00מנק00.00זב/) )וג
 ,קחשמה לש םינוש םיטמרופ תואמ אל םא תורשע

 .םהב םיקחשמ ויה שולש ינב םידליש ךכ ידכ דע

 םיכפוה ויה רבכ 18 ליגבש חינהל ריבס ,הלאכ םידלי

 .םיחצורל

 ינא םא ירה .זא ויה ולאכ םיקחשמ קר אל לבא

 טילש" ומכ ,םיטסווק תורשע םג ויה ,ןוכנ רכוז

 ,(1ווק://תש .ללה סוזה 61/8001 /) "םידמימה
 םינוש םיקחשמ תורשע דועו ,הירוגמזטנפ

 ; ;[[טעארש 0 -

 הז םא םג ,יתיסינ אלש רבד היה אל דלי רותב ירהו

 ...ןוימדב שומיש ךירצה

 ייחאלו יל רמוא היה ילש אבא ,"םיערפומ םידלי"

 ךיא לבא ,תיבב רזייל תוברח םע םיבבותסמ ונייהשכ

 ?םידיקפת קחשמ עצמאב קיספהל רשפא

 אל רבכ םויה = .(םוק://טועוא.םוספ,0ס1/-000009/)
 םידיקפת יקחשמ שי יכ ,תיבב תוברח םע םיבבותסמ

 .(םטק://ףערש .תס31ענ30תעסז 00 /) תשרב םייטסילאיר

 קיפסמ ,רבח ךירצ אל רבכ ,חא ךירצ אל רבכ םויה
 אוהו ,םינפב אצמנ רבכ רבחה .תשרל רבוחמ התאש
 תודיח ךל דוחיו םירופיס ךל רפסי ,ךתוא רדבי

 אוה םיוסמ בלשב לבא ,(ןםני//פיעתשם6010:ססמנ/)
 רוכמ רבכ התאש הלגת זא לבא ,ךילע סאמיי םג
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 דוע הירטסיהב שפחל ליחתת ובש בלשה הז .תשרל

 הדרוהל םיקחשמ .םיקחשמ דועו

 ,(םק://פתאש .םנק!8עסתטסמ/) יתימא-ןמזב םיקחשמ

 רבכ התא ,ךל ץוחנה עדימה תא תבאשש רחאלו

 .(םונק:/ותא .פגננספקס\ ססמ/) רוקמל עיגהל הצור

 תורוקמה תא שפח

 תורבחב הזה בלשב ןיינעתהל ליחתמ התא םא

 תצק תמאב והשמש הארנכ ,םיקחשמה תא ורצייש

 קיפא ומכ תורבח .ךלצא קפדנ

 ,ן'זוויטקא ,(וצק://שוש .סק1סקה1305.00ם/)
 ן'יגריו ,(םזק:// פתר .80 11810.0 /)
 שוביכב קלח שי ןהל םגש ,(נווק://צתעש ץס.ססמ/)

 ישארש המ הז ילוא .םייח ונא ובש םלועב הטילשבו

 םינכומ רבכ םה וישכעו ,הלגאש וצר טקידניסה

 ?הצוחה יתוא ךושמל

 רתאב "תשרל ןולח"ב אוצמל ןתינ םירתאה לכ תא

 ₪ גונקנ/!1םמנ םס/?סמלגשןמ ₪ :ונלש

 לגס לאירוא :תאל

 ןוי/שק 162 0: 'קאשוו 0 קכ/ככ - אופס ,תוכועכ
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 היחה םע שגפיהל הכז רבכ עצוממ טנרטניא שלוג לכ
 םיבלשמה םיפד ץבקמ והז ללכ ךרדב .תשר"ינותיע :תאזה
 םיסנמה ,םיירוטמינא םיקירט טעמו ללמ ,הקיפארג
 דמועש ןויערהו ,תחא הנועבו תעב םיאשונ ףלא 30 תוצמל
 סופתל רואל האיצומה הרבחה לש הנוצר אוה םהירוחאמ
 ןיינעמ רושיק וא עדימ תסיפ ול תתלו םישלוגהמ דחא לכ

 יעונמל בולע יד ףילחתב רבודמ בורל .שפיח ותואש אשונל

 םיויבז'ג 168 ףוס

 שדחתהל םיחילצמש הלאכ םג םהיניב שי לבא ,שופיח

 .רתוי תינוגסס הרודהמב םעפ לכ תאצלו תובורק םיתעל

 תשרב תילארשי ןובס תרפוא
 אלל םילעופה םיילארשי םיילטיגיד םיניזגמ המכ שי

 תחלצהב תורחתהל םיחילצמש ,הסינכב םולשתב ךרוצ

 .תירבעב עדימה תשגה ידי לע םייזעולה םינותיעה
 ןוחרי ,םהבש קיתווה

 רבכ םייק ,א6ואוחַפ םשב
 ןווגמ עיצמו הנשמ רתוי
 ,רקבמ לכל םיקתרמ םיאשונ
 ןתינ ןאכ .ליג תלבגה אלל

 םייפארג םירושיק אוצמל
 ,םלועב םינוש םירתאל םיבר

 ,לכוא ומכ םיאשונ יפל
 וכו םידלי ,החפשמ ,םיקסע
 םיעצבמ םג שי רתאב
 תורבח תועיצמש םידחוימ
 וללה תורבחה .תוירחסמ
 םוסרפ תוצבשמ תולבקמ
 היגרנא המכ תוארל אילפמו

 ךושמל ידכ תועיקשמ ןה
 .םירקבמ המכ ןהלש רתאל
 ואלמ רבכש רתאה יחרואל

 רקבל ךרועה עיצמ 18 םהל

 תוופא לנוא

 הלע הנורחאה הנשב
 םיניזגמה רפסמ |

 תשרב םיילארשיה
 הריקס הקידצמש תומכל )

 השוע ןמדלפ ביני .הרצק
 םכליבשב הז תא

 ילואו הנושארה תילארשיה ןובסה תרפוא הניתממ רעונה

 איהו ,ןגוע םיקרוז" תארקנ הרפואה .תשרב הדיחיה םג
 ,ץראה ןופצמ םירענ תצובק ידי לע תמלוצמו תבתכנ
 ןתינ דוע .םמצעב הרדיסה תא גניקטנ עויסב םיקיפמש
 לש םיצירעמ ינודעומו ילטיגיד תועדומ חול רתאב אוצמל

 התוליעפ תא גניקטנ הביחרה הנורחאב .בוג ידיגו ןפג ביבא
 ,םיירחסמ אל םיפד רמולכ ,גניטייר יפד תונבל הלחהו
 תחא המגוד .רתאה לש גניטיירה תא תולעהל םירומאש
 לש תבותכה ."גנבז" ,קניפ ירוא לש סקימוקה רתא איה
 ועו .חשזאוחפ 60 :גניקטנ

 סומע אוהו ,(טנגמ) חוגַפח6| ארקנ שדח ןיזגמ דוע

 ,גניקטנ ומכ אלש .םימכחתמ בוציע ינוניגבו הקיפארגב
 איבמ טנגמ ,(םבורב םייזעול) םיפסונ םירתאל רשקמש

 ,תיפארג תירבעב תובתכ לש םימלש םידומע שלוגה ינפב

 םיטנופ דירוהלו טנרטניאה יבחרב ץצורתהל ךרוצ ןיאש ךכ

 ןאכ אוצמל רשפא .אורקל ידכ תשרל םידחוימ םיירבע
 ,םיבשחמ ,תשרב םישדח תונועגש ,הנפוא לע תובתכ
 לבקל ןתינ טנגמב םג ,םיפסונ םירתאב ומכ .דועו הקיזומ
 תורבחה לש םידחוימ םיעצבמל ףשחיהלו תוחנה

 ןייעל לכוי רבעה ןמ והשמ ץימחהל דחופש ימ .תומסרפמה
 .בר ןמז תשרב םירמשנש ,טנגמ לש םימדוק תונוילגב םג

 וצו .וחז6תקב80 60.1/חו88ח61 :תבותכה

 תוירכוסו תויורכיה
 ןיזגמ לש הווסמב טנרטניא תיקפס איה טנומגא
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 עדימ הלש תיבה רתאב העיצמ הרבחה .ילטיגיד
 רחוב ןאכ ,וימדוק ומכ אלש .שרוד"שלוג לכל יביטקרטא
 וכז אלש םיאשונב אקווד ,הרבחה ל"כנמ ,ןומגא ןדיע
 .םירחא םיילארשי םירתאב הקיפסמ בל תמושתל

 תועצמאב גוז ןב וא תב אוצמל ןתינ טנומגא לש ןיזגמב
 יוליב תומוקמ לע תוצלמה לבקל ,תויורכיהה םורופ

 שומיש ידי לע ףיכב יאנפה תועש תא אלמלו םייביטקרטא
 תויהל הצורש ימ .םיצלמומ םייזעול םירתא לש המישרב
 ףטוש ןפואב ןכדעתהל רמולכ ,לודג היהישכ יאניקניש
 -ו "ןא" לש המישר םג ןאכ אוצמל לוכי ,תושדח תונפואב
 םא .הירכוס ץוצמל "ןיא" הז ,לשמל ,שדוחה ."0טד"

 תוכיבמו תובר תונומת ןאכ ואצמת ,םתצפח םיאטירבלסב
 ידוחייו ףסונ תוריש .ל"נה לש םיבוט תוחפה םיעגרהמ
 ובש םורופב רבודמ .ההוזמ תובתכתה אוה רתאה עיצמש
 םיחחושמ ובו ,וילא הסינכה םע יטמוטוא ןפואב םימשרנ
 טנרטניאה תוחישב רשאמ רתוי הברה תרדוסמ הרוצב
 צצועוש ה91וסח61.60.1] :תבותכה .186-ב תוצורפה

 ןורחאה ץיקה תליחתב לועפל לחה קיטרא םשב ןיזגמ

 רתאה יבצעמ וטילחה הזה הרקמב .םוחהמ סמנ אל ןיידעו
 תכרוע בשת ושארבש ,אלמ ןוחרי תונבל םינינועמ םה יכ
 תוקימעמ ויהי תומסרפתמה תובתכה לכו ,הסונמ
 ,הגועה תווצק לכמ לוכאל השקש איה היעבה .תויניינעו
 ןוחריה .תאז וניבה אל ןיידע ןיזגמה לע םיארחאהש ןכתייו
 "הדבכ" תיפארג תפטעמב תושגומה ,תובתכ טעמ איבמ
 תוקתרמ ןמצע תובתכה .(הדרוה לקשמ תניחבמ) דואמ
 הביתכה תמר ,תאז םע .תויניצ לש לק חיר ןהמ ףדונו
 .תניוצמ

 ךא ,ןד שוג יבשותל קר תונפל קיטרא הסינ הליחתב
 היצניבורפה יבשות םגש תכרעמל ררבתה המ ןמז רובעכ
 עונלוק יטרס לע תוצלמה וב אוצמל רשפא .ונממ םינהנ
 םה םהבש עונלוקה יתב ,םיטרסל םינויצ תמישר ,םירחבנ
 בור םיקסוע בושחימה םוחתב .םיפסונ םיטרפו םינרקומ
 םע ,תונושה הלעפהה תוכרעמ ןיב רוכמה ברקב םיבתוכה
 ומכ .שוטניקמה ןוויכל הרזומ תישיא הדמע תטיקנ
 יוליב תומוקמ לע םיבתוכה םיצילממ ןאכ םג ,טנומגאב
 .יפרגואיג םוקימו םיאליג ךתח יפל ,םיניינעמ

 יאדכש ךכ ,שדוח ידמ םינתשמ ןיזגמב םיאשונה
 צעוא .8016.604] :תבותכה .קפודה לע דיה םע ראשיהל

 ןהילע רתוול יאדכש תומוסרפ שי
 אוה תירבעב םינוחריה ןיבש ךחוגמ רתויהו ןורחאה

 וסנ ,אורקל וכישמתש ינפל .(שי) ץ6%\ תומוסרפה רתא
 תורבוחב םתנילעו םתחתפ הנורחאה םעפב יתמ :בושחל
 םע וא ,םכלש ראודה תביתב םילבקמ םתאש תומוסרפה

 ?תבשה ינותיע
 .םמצע תא לואשל שי יכרוע וחכש תאזה הלאשה תא

 ,םיעצבמ :שדוח ידמ םישדח םירבד השולש קפסמ רתאה
 אלו ידמ תעצעוצמ רתאב הקיפארגה .םיסרפו תוחנה
 םיעיפומש הלאל ןיטולחל םיהז םיעצבמהו ,תיניינע

 תשיכר םע קר תולבקתמ תוחנהה .תספדומה תונותיעב
 בל ומיש ?םילאוש םתא ,םיסרפה םע המ .םירחא םירצומ

 ולבקו (והשלכ גוסמ) הלוק ונק :רתאה עיצמש המל
 .רמלקו לגרס הנתמב
 ₪5  לוכי ינא הזכ ליד

 תונחב םג גישהל

 .תיתנוכשה תלוכמה

 תועש זבזבל ךירצ המל

 תורקי טנרטניא
 םיעצבמ ליבשב
 ילוא .רורב אל ?הלאכ

 רומאש והשמ ןאכ שי
 ינאו קיחצהל

 לכב ?ותוא יתספסיפ
 הווז'[יז;'ג 2 :איה תבותכה ,הרקמ

 צו

 םיניזגמ םג םנשי

 םינכדעמה םיספדומ
 םהיארוק תא
 .טנרטעאב שחרתמב
 טקא" אוה םהמ דחא
 ןיזגמ ,"ילקיסומ
 דנואס | ינעוצקמל

 ןוויכ תאירק
 ינפלוא ,יעוצקמ וידוא ,הקיזומ לע בר עדימ קפסמש
 םיאקיזומה יבוט וב םיבתוכו ,םיבשחמו הטלקה
 אוצמל ןתינ ילקיסומ טקא לש רתאב .ץראב םיאנכטהו
 .םייונמל תוחנה יעצבמו הקיזומב תוקסועה תובר תורבח
 צעושוש 001.60.1] :תבותכה

 הקפה תוישעת ברימ תאצוהב "םיבשחמ תשר" ןוחרי
 רתאב .ץראב בושחימל תועגונה תויתושדח תורתוכ שיגמ
 םיקפס ךירדמו בושחימ ךירדמ אוצמל רשפא ברימ לש
 ועו .חושזגש.60.1] :תבותכה .הינבה ףנעל

 לכ תא ןימזמ "רחא עסמ" יפרגואיגה ןיזגמה ,חוניקלו
 תבותכב ולש טנתטניאה רתאל סנכיהל לארשי תיב
 שיבכ" טקיורפ לוטיבב ךומתלו .,ועווש בסט .סו 1/3
 הממש םוקמב הקוהי ץרא ונל ראשיתש ידכ ,"לארשי
 תובתכ םג וב אוצמל ןתינ הזמ ץוח .םישיבכ הסוכמ
 ₪ .תועסמו היגולוקא יאשונב תוניינעמ

 ומדלפ ביני :תאמ

 ןח 2 םז.זזזמדמ 2 6/7 לגז! תוזזחש''לק!



 ,דימתמו זאמ
 התיה הנפצה

 קרש רקי קסע
 תולשממ

 תודסומו

 םירישע
 ולכי דחוימב

 תושרהל

 ,םויה .םמצעל

 ירחא םינש 5
 תטיש חותיפ

 לכל הנפצה
 ףוסניאו לעופ

 םיקבאמ
 םייטילופ

 םג ,םייטפשמו
 םילוכי ונחנא

 תושרהל

 ונמצעל

 ץורפל םיבשחמ ץרופל תיסחי לק ,(23 טיבמוז) רבעב יתרכזה רבכש יב

 ךכו ,הדעי ןיבל תרושקתה רוקמ ןיבש ךרדב םידמועה םיבשחמה ןמ דחאל

 םיבשחמה לכ תא הצירפ דגנ חטבאל ונתלוכיב ןיאש רחאמ .הל "ןיזאהל"

 תא ןיפצהל איה ולאכ רתס תונזאה עונמל הדיחיה תורשפאה ,ךרדב

 ,ןפוצל חתפמ ךל שי ןכ םא אלא) התוא אורקל ןתינ היהי אלש ךכ העדוהה

 .(ןבומכ

 ךכ ארקנה ,רסיק ןפוצ איה הנפצה תטישב שומישל תירוטסיה המגוד

 היה רסיק .העדוה חולשל הצור היהשכ וב שמתשהש ,רסיק סוילוי םש לע

 :התיה העדוהה םא ,לשמל .המידק תויתוא שולש תויתואה לכ תא ריבעמ

 :ךכ תנפצומ התיה איה ,"רחש םע םיפקות ונחנא"

 רש | )₪ יפו ות | בח יול
 | א[ | ב| | ₪ | עו | ר| תו ט| ג | ט| פ| | פ| ד ןפצומע

 םירפסמ לש הרדיסב שמתשהל ןתינ ,חצפל השק רתוי היהיש ידכ

 תא לשמל חקינ .בושו בוש הרדיסה התוא לע רוזחלו ,דיחי רפסמב םוקמב

 :2,4,3 הרדיסה

 ורותוש] ךמוע] ךמ  יפוק] וות| ן גת ב א| | יי
 2 42 תו ₪

 ןכ|ג| סן ףןל שואת ג| | יש כ|צ|ג| | םצמ
 הטישה .השק רתוי תצק יכ םא ,תנעפל תיסחי לק ולאכ תונפצה םג

 תוירשפאה תורדסה לכ תא קודבל איה תאז תושעל רתויב הטושפה
 לע הקיטסיטטס יפ לע) תירוקמה הפשכ הארנ המ תוארלו בשחמב
 .(תויתוא תעפוה תויורידת

 יאש ,םיקזח רתוי ,םירחא הנפצה ימתירוגלא וחתופ םינשה ךשמב

 .סמג-ו פ5 לשמל ,םתוא חצפל דואמ השק תוחפל וא ,רשפא

 ןתינ .ןאכ םתוא ראתלמ העיריה הרצקו ,םיכבוסמ םה הלא םימתירוגלא

 הנשי לבא ,(הבתכה ףוסב תובותכ האר) טנרטניאב םהילע רמוח אוצמל

 .תוחתפמה תצפה ןפוצב םישמתשמשכ העיפומש תפסונ היעב

 ?םינפיה םע דדותסנ ךיא

 םיעדוי םידדצה ינשש חתפמב ךרוצ שי ,הליגר הנפצהב שמתשהל ידכ

 שיא םע ןפצומ רשקב ןיינועמ ינא םא ,רמולכ .(ןבומכ ,םדבלמ שיאו) ותוא

 ,לשמל) קיפסמ חוטב ןפואב חתפמ וילא ריבעהל הליחת ךירצ ינא ,ןפיב

 קנע יביצקת תולעב תולשממ .(ישיא ןפואב טקסיד ול רוסמלו וילא סוטל

 םע דדותסנ ךיא ?ונתיא המ ךא .הזכ סוסקול ןמצעל תושרהל תולוכי

 ?טנרטניאב ונרכהש םינפיה וניתימע

 םשב הנפצה תטיש ב"הראב החתופ 70"ה תונש ףוסב

 לשמל) יולג ץורעב תוחתפמ תצפה תרשפאמה ,קוטווס 66 קוס קזגסע

 הנפצה - הטישה תוכלשה .עדימה תוחיטבב עוגפל ילבמ (טנרטניאה

 יאקירמאה לשממה דצמ תונויסנ וררג - םילעופ גוז לכ ןיב החוטב

 -כ) םויכ ךא ,בחרה רוביצל התצפה תא עונמל םהינימל "ןוחטב תוחוכ"ו

 תלשממ ןיב םייטפשמ םיקבאמ לש םינש שולש ןהמ ,ירחא םינש 5

 .ונידיב תוחתפמה ,(ןמרמיצ פיליפ םשב שיאו ב"הרא

 העדוה ןיפצהל ןתינ .םיינוויכ-דח תוחתפמ גוז לע תכמתסמ הטישה

 גוז רצייל ןתינ ,דחא דצמ .ינשה תועצמאב חנעפלו ,םהמ דחא תועצמאב

 דחא אוה ונל עודיש המ לכ םא ךא ,תיסחי לק ךילהתב הלאכ תוחתפמ

 בושיח יבאשמב ךרוצ היהי ,ינשה חתפמה והמ תולגל תנמ לע ,תוחתפמה

 העיגה הנממש הנידמה תא שובכל רתוי לוזש ךכ ידכ דע) דואמ םירקי

 תוחתפמ גוז רציימ ,תונפצומ תועדוה לבקל ןיינועמש םדא לכ .(העדוהה

 - לנשה חתפמהו ,דוסב רמשנ - יטרפה חתפמה - תוחתפמה דחא .הזכ

 חולשל ןיינועמש ימ לכ .בחרה רוביצל יולג ןפואב ץפומ - ירוביצה חתפמה

 אל ומצע אוה .ילש ירוביצה חתפמה תרזעב התוא ןיפצהל לוכי ,העדוה יל

 איה העדוהה תא חנעפל הדיחיה ךרדה לבא - ןיפצהש המ תא חנעפל לכוי

 .ילש יטרפה חתפמה תרזעב

 םילוכי םתא םג :7?
 תובית ישאר) 209 איה וז הקינכטב תשמתשמש תינכותל הבוט המגוד

 תינכות יהוז .ןמרמיצ פיליפ ידי לע החתופש קוו 0006 ?חץגסע לש

 רתוי תואסריגש תועומש ןנשי הלש 2.3 הסריגב תוחפל) הבוט הנפצה

 רוסא יאקירמאה קוחה יפ לעש הבוט ךכ לכ ,(תוחוטב תוחפ ןה תורחואמ

 תא .םשמ האצי רבכ איה ונלזמל לבא ,תירבה תוצראל ץוחמ התוא איצוהל

 םש ,דנלניפב אצמנש רתא ךרד ,רתיה ןיב ,טנרטניאהמ דירוהל ןתינ 07

 .תומדקתמ הנפצה תונכות דגנ םיקוח ןיא

 א .קטל/טסקטרקוטפתגקפע/ספק) (10ק://םגט נמס
 :םיליחתמל הנפצה לע יללכ רבסה

 וכ :// תהא .0100 ]מס --םגס מ 8/00/1010 .נ]

 :[פ84 םתירוגלא לע רבסה

 :םייטמתמה םיטרפה לכ ללוכ ,ק67 לע אלמ רבסה

 וזק://תגס 2.8.00 .8וג:8080/ם009ע מז[

 לש טבמה תדוקנמ) הנפצהל תורושקה תויטילופה תויעבה לש רואית

 :(תולשממה לש אל ,םישמתשמה
- 1 

 צכרלופ ירוא :תאלמ



 םיסנכנ
 תרגסמל

 טפ ידומעב ולקתנ יאדווב םכמ םיבר
 הזכ דומע םינוב ךכ .תורגסמל םיקלוחמה

 רמוח שי ןהמ תחא לכבש ,תורגסמ רפסמל םיקלוחמ טנרטניאב 169 23563-המ םיב 7
 תונבל איה תאז תושעל הרוצה .'וכו ,דרפנב 50ז!!ותפ תושעל ןתינ ןהמ תחא לכב ,רחא

 אבה קפה תמגודכ ,תורגסמל הקולחה תא וכותב ליכיש ישאר גומ] קגַפ6 לכ םדוק
 :(ץבוקהמ קלח םניא תורושה ירפסמ ,ליגרכ)

105. 

 1: <ך\1>

 2: <\1ם\ס>

 3: <11ךז ם> תסחופ <[111>

 4: <[1=גס>

5: > \]:5 0 00 5="45% 550"< 

 6: < מ 586 ="זסק תטו]" א \/[5="ג00צ6">

 7: < 5 56 ="ססוזסחו .תזחו]" א \/15-"06|סוא>

 8: <. \[ם51>

 9: דאז >

 תצובק לש רואית ליחתי ןאכש תרמוא 5 הרוש .8-ו 5 תורוש ןיב אוה ןאכ ןיינעמה קלחה
 יתש ליכת תאזה הצובקהש רמוא "5%"=005 7% עטקה .(!₪3חו66) תורגסמ

 הבוגב הינשהו ךסמהמ 45% הבוגב היהת הנושארהש היהת ןהיניב הקולחהשו ,תורגסמ

 התיה רבדה תועמשמ ,"55%,45%"=0015 בותכ היה תאז םוקמב וליא .ךסמהמ %
 .ךסמה בחורמ 45% ליכמ םהיניב ןושארהש ,םירוט ינשל קלוחמ ךסמהש

 תרגסמב גטסטט) םש שי תרגסמ לכל .תרגסמ לש רואית תחא לכ תוללוכ 7-ו 6 תורוש

 ₪1. אוהש (5סטזס6) 586 שי תרגסמ לכל ,ןכ ומכ .(הינשה תרגסמב ט6!סוץ"ו הנושארה

 :םיימוקמ םיצבק ידי לע ואלומי תורגסמה יתש ,ונלש הרקמב .הלש ןכותה חקליי ונממש

 .פסוזסחו .הזתו]"ו 10ק חזו

 דה ףוגב תאצמנ הניא !זגחוס86ו"ה תרדגהש בל ומיש .[זגו686ו"ה תא תמייסמ 8 הרוש

 .ותוא הפילחמ אלא ,((/200%: ןיבל (8800%> ןיב) ,גוחו]

 10 חוו

 1: <117א1>

 2: <11ם40>

 3: <> דסק דאו <>

 4: <<01קד [ א 0 =" 150 >

 5: טחס!וסת וצח(6 610וא(1ו06) +

 6: קהז6ת1 .061ס\ש 6000 חח ואו( <17 >")

 7: קהז6ה1 .ט61סוש 6000 סח[ .ואח(100<"(6>");

 8: קהז6ת(.פ6|סוש .406טתוסהז .ושת\1111<"(6,ם> 6|סוא <77111.ת>");

 9: קאזשחז ]סו 000 חוה[ ות ("</11102>")

 0: קמז6ה[ ט61סוצ .0ססטתוסהו .ואחו80<"(6 0 80001.0\"ז6ח\">")

 1 1: קחו .טס]סוצ .600וחו6הז שתן( "1.1ח6: ", |וח8<",6>");

 12: קזסתו .ט6]סוש .400טחו6ה[.צןו("</80 0 >")

 3: קזסתו .ט6]סוש .000טתו6הז וע ת(11/1/<"(6>")

[:4 
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 16: !טחסווסח 0169 0]06וא() +

 17: קמזסחז .ט6]סוש 6000 חס

 18: קפזשת1 .פ6]סוא 000 .ס קת "16/11 ")

(19% 

<> :20 

 21: <חם40>

 22: <800 ₪0001/08="ץ61|סוש">
== 

 23: <[12> 716856 יחזסז [.1ח6 <'12>

 24: <0]/ א ג/<="ןוה6 (סחה >

 25: <1אקזד ךצ קמ="וסאז" א \/[ת="]והס" 50"=5120"> < 08>

 26: <0א1ם%>

 27: <ןאקוד ךצ קמ="סטוזסח" =" תוס"

 28: \ ]1 0 ="\\ תוש 1 וחס"

 29: 06 1וס<="ועה[6 .6!סו (600טת16הז.1וח6 10 .1וחס .ץ8106)">

 30: <ןאקזד דע קמ ="פטוזסמ" 1 15-06"

 31: \ א[ 1 ת="0168ז \/1ח00\"

 32: 0ח0!ו\<="0168ז 0610 וש()>
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 34: 0<4תאדם>

<40 :35 

 36: 4000צ>

 37: <וד\\>

 תרושמ יונבה !סחמ גיצהל אוה ודיקפת .הנוילעה תרגסמב עיפוהל רומאש !זח|"ה והז

 תרגסמב תבתכנ טסקטה תרוש ,ץחלנ ןושארה רותפכהשכ .םירותפכ ינשמו טסקט

 .תקחמנ הנותחתה תרגסמה ,ץחלנ ינשה רותפכהשכ .הנותחתה

 תארוק (תרחא טזסאפסז תנכות וא) פייקסטנ ,ץחלנ (\/מופ) ןושארה רותפכהשכ

 היצקנופב רקיעב תשמתשמ וז היצקנופ .14 דע 5 תורושב תרדגומה ,ואזו!6. ט!סוצ היצקנופל

 -הש ךמסמה לע הבתכ וז היצקנופ ובש ,רבעל דוגינב לבא .רבעב ונרכהש ,000טתוסחז ואתוש
 הז) רחא ךמסמ לע בותכל ידכ הב שמתשהל םיצור ונחנא םעפה ,ול ךייש היה ]גסה

 .אוהה 6ס6טתוסחו"ב םיניינועמ ונחנאש רמול ונילע ,תאז תושעל ידכ .(הטמל תרגסמבש

 לכ םדוק עיגהל םיוסמ !זגח06"ב הצרה תינכותה הכירצ ,"חא" זגחו6"ל תונפל ידכ

 איה תאז תושעל ךרדה ."חא" ז86"ל םשמו ,((סחחצ.וחו| ידי לע הפ גצוימה) "הרוה"ל

 זה תרדגהב רדגוהש יפכ ,[8תוס"ה לש ומשל םשמו ,קגזשחל לכ םדוק תונפל

 זל הינפה ינפל .קגז6חו פ6|סוש בותכל איה תאז תושעל ךרדה ,ןאכ .+"..."=חח הז אגא

 !זגחוס"ב אצמנה) יטרדנטסה 00סטתו6חו"ל אל תונפל הילעש תעדוי פייקסטנ זאו 600

 .יתכונה 1זגתו6-ל חא אוהש ,טסוסוש ומשש !זגחוס"ב אצמנש הזל אלא ,(הצר תינכותה ובש

 תא קר אלו ,סלש ןווחו| ץבוק תבתוכ ואחו6 סוס היצקנופהש ךכל בל םישל בושח
 יצבוק לבקל הפצמ פייקסטנ ,ט6!סש תרגסמבש איה ךכל הביסה .בותכל םיסנמ ונאש הרושה

 .ךבוסמ רתוי הז לבא ,ופא| יצבוק םתס לבקת איהש ךכ ,תאז תונשל ןתינ .ווזחו|

 ,תאזה היצקנופה .6!0גז ט6|סוו היצקנופל תארוק פייקסטנ ,ץחלנ ינשה רותפכהשכ
 היצקנופל תארוק איה תישאר .פ6|סש תרגסמה תא תקחומ ,19 דע 16 תורושב תרדגומה

 איה ןכמ רחאל .םתוא תקחומ איהש ךכ 0ססטחוסתו גוסמ םיטקייבוא לע תרדגומה ,ס!6גז

 גוס הזש "ופא/תזח[" אוה הלש רטמרפהש ,סקשמ היצקנופה תועצמאב תרגסמה תא תחתופ

 .תוחו! גוסמ טסקט יצבק ובתכיי תאזה תרגסמה ךותלש איה הזה גוסה תועמשמ .ץבוקה

 ט0110חו .חזחו|
<> :1 

 2: <800צ> 4: 4800צ>

 3: 1051 המ 111/1. קס <7> 5: <11/[>

 אלומת איהש דע הנותחתה תרגסמה תא אלמל ודיקפתש ותו! ץבוק םתס אוה הזה ץבוקה
 .וסק.וחוו"בש תינכותה ידי לע

 :םיליגות

 תאו (טתאוש םסו50829.00)) פייקסטנ לש וסט קגקס"ה תא ,הז דצב הז ,גיציש ףד ובתכ
 .(צוש ג00.(1070801) טפוסורקימ לש הז

 סינכהל ןתינ :זמר) וז דצב וז םייתשו הלעמל תחא ,תורגסמ שולש םע ףד רוציל וסנ

 ₪ .(תורחא 3ח66| תורדגה ךותל 806561 תורדגה

 ץכרמופ ירוא :תאמ
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 תורשקתה תונכות לש םוב היה הלחתה.1

 םישבוכ םיצולחשכ הז הככ .טנרטניאב טווינו

 ברעמב בהזל הלהבה תפוקתב ומכ ,שדח םוקמ

 תבכרה תוליסמ תא םיחינמ הלחתהב .הקירמא

 .םישיבכה תא םיללוסו

 ,םיפייע םיצולחה .תורתומה רות עיגמ ךכ רחא

 תוכיא םישפחמ םהו חוכו תונלבס םהל ןיא רבכ

 תוירמרופרפ עורפה ברעמב וחמצש ומכ .םייח

 םידע ונא טנרטניאב וישכע ךכ ,םיקוניפ ינימ ראשו

 לש םייחה תוכיא תחבשהל רזע תונכות לש לגל

 תוכחל םיברסמה ,חורה ירצק םישמתשמה

 תונכות יתש ןה ד6081200ע "| ]1

 רפשל םכל ורזעיש תוביבח רזע

 תדרוה תוליעיו תוכיא תא תצק

 םירושיקהו תונומתה ,םידומעה

 תשרה ןמ םהב םיניינועמ םתאש

 הנומת דועו ףד דוע לש םתדיריל תונלבסב

 .םנחלוש לע ישיאה בשחמל תשרהמ

 תוביבח רזע תונכות יתש יתדרוה הנורחאל

 .בצמה תא ורפישש

 ןיכהל תגאוד איהו 636: תארקנ הנושארה

 דועב ףדפדל וצרת םהבש םיאבה םיפדה תא עקרב

 יחכונה ףדה לש ותדירי ינפל דוע ,רמולכ .עגר

 םירשוקמה םיפדה לכל הנכותה תשגינ ,םתשפיחש

 תוגרד רפסמכ ,תינסחמב םתוא הניכמו וילא

 םירשקה דחא לע וצחלת רשאכ .ורידגתש קמועה

 .קזבה תוריהמב םכילא עיגי ףדה ,םיאבה

 ןמ שדוח לש ןויסנל דירוהל ןתינ הנכותה תא

 הנקתה רחאלו שת קפ88-ם661ג טסמ :תבותכה

 ןגייח ילב וא םע) התוא םיליעפמ רשאכ ,הזירז

 רזוארבה תא יטמוטוא ןפואב הלעמ איה ,(הלשמ

 (קזספזספ 0ז90ה) הלש ןטק קי'צנולח ,דצב .םכלש

 תניעט לש םיזוחאב תומדקתהה תא םכל הארי

 .יחכונה ףדל םירשוקמה םיפדה

 ידיתע שומישל רדוסמ עדימ
 איה שומיש יתישע הבש הינשה רזעה תנכות

 וא םלש רתא דירוהל רשפא התיא .ו/608006ץ-ה

 ,םכלש ישיאה בשחמב קסידה לא םיפד רחבמ

 תוכחל ןמז םכל ןיא םא .רתוי רחואמ םהב ףדפדלו

 תורוהל םילוכי םתא ,ולוכ רתאה דרייש דע

 רתוי רחואמ בלשב הדרוהה תא עצבל הנכותל

 תוחפ תשרהו רחא םוקמב םילבמ םתא רשאכ)

 .(הסומע

 ,םתדרוהש רתאב ףדפדל תרחמל ואובת רשאכ

 אלא ,הדרוה ןמז םתכסח קר אלש תעדל וחכווית

 ללוכ ,ידיתע שומישל םכל רדוסמ הזה עדימהש םג

 תויפארג תונכותו םילילמת ידבעמל הבסה ירזע

 .תונוש

 צשש 3פפַתְסְס.1 "ב הנכותה תא אוצמל רשפא

 ₪ .ץראב 07/12 תרבח תגיצנ איהש

 הרוא) :תאמ

 אלה תומוקמב ץוצל האנ הנוכת שי בהז יפד לש הבעה רפסל 4
 הרוק הזש האבה םעפב .ותוא םיכירצשכ קוידב םלעיהלו ,סינוכנ

 טנרטניאב בהז יפד לש ישומישה רתאל סנכיהל ולכות םכל

 ימינפ שופיח עונמב שמתשהלו .(םזָ://9תעוש ,ץס]]ס8205 00.1

 .םתשפיחש תונכותה קפס וא םיבשחמה ןאובי תא אוצמל ידכ

 ל"נכ .תדלקמה לע ץורל תועבצאל תתל םיענ רתויש קפס ןיא

 .(םווק//טתותש 144 06206.00/) קזב לש םינופלטה רפס יבגל

 םידליל םג םימיאתמש םירתא תובותכל שוקיבה תובקעב <

 ןיזגמ .םכתא ןיינעל םייושעש הלאכ המכ ונפסא ("םכלש ריק"ב)
 :שופית יעונמל תוינפהו םיקחשמ ללוכה ,םידליל

 ,רהוזה ייח לש ןיינעב םתא םא .םוטק://13תגססםנ .00/ .11/00116.קמ0ב]

 תונורשכ םודיקו םידלי"םינמגוד גוצייל תונכוס ,המדיק תרבח
 רתא  .םטפ://\תאש 10088.004] :םכמ עומשל חמשת ,םיריעצ
 :תרוסמו תודהי לע שגד םע לבא ,םידליל תויוליעפ םע ףסונ

 םשב תועדומ חול ומיקה עדימ תוכרעמ וגניד תרבחו גניקטנ

 םניתב םסרפל רשפאמש (טתותש .םס0המק 00מו/ןט5040) 5

 ,תוישיא תועדומ ,טוהיר ,םייח ילעב ,הדובע יאשונב תועדומ
 תילגנא הסריג ללוכ חולה .דועו תוינוכמ ,ן"לדנ ,הקינורטקלא

 יולימ רחאל לבקת ,העדומ םסרפל הצרת םאו ,תירבע הסריגו

 תכרעמ ידי לע תיטמוטוא חלשנש ינורטקלא ראוד םיטרפה

 .םסרפתת איה ,העדומב םיטרפה תא תרשיאש רחאל קרו ,חולה

 תחוורל לעופה ,"ףסינוי" ןוגרא גגוח הנשהש עדי אלש ימ 4
 דיוויד לש רישש עדי אל םג יאדווב ,50 לבוי ,םלועב םידלי

 רשפא רישה תא .ןוגראה לש ןייפמקה תא תוולל ידכ רחבנ הזורב
 םווס://פתאשא לג .סס/ :ב ,הזורב לש רתאב תוארלו עומשל

 תובותכ תייאל הזורב לש וינ"צחימ שקבל תונמדזה םג תאזו)

 .(רתוי תינויגה הרוצב טנרטניא
 לע הזירכמ ,עדימ תחטבאל תוכרעמ תינרצי ,ןא'גניפ תרבח

 ,םיחתפמה ירבדל ,םינוגראל רשפאיש ,"טייג'ניפרס" ,שדח רצומ

 תונהילו הווא'ג תוליעפל םהלש תשרה ירעש תא חותפל

 לש יוסינ תסריג .תוחיטב תויעבמ שושחל ילבמ ,היתונורתימ

 . וטפ://טחותש חמות ססממ / :ב דירוהל רשפא הנכותה
 קובלוט םשב השדח תונכות תרדיס קוושל הלחה 2:1 תרבח 9

 םיפסונ םיטרפ .טנרטניא תביבסב הידמיטומ ימושיי חותיפל ,2

 . וצס://פתש 11 ,004]/-ב אוצמל רשפא תונכותה לע
 אוהשכ חוודל אל הביס אל תאז לבא ,וניתוחוכמ אוה ,ןוכנ

 םיקה ,"יטנא"כ םג עודיה ,ןימא ודיע .ןיינעמ והשמ השוע
 חונ שופיח עונמ םע ,םיילארשי םירתאל שדח ירבע סקדניא

 םילסחתמ םיתמ םיקניל .רתאה ןכות לע הצממ טוריפו

 .רקי  תשר-ןמז זובזב ענומש המ | ,תיטמוטוא

 -ונק:[/03ק0ל ,תספמ01.00 11/
 תא חסנל קשח םכל ןיא לבא והשימ לע ןנולתהל םכל אב םא <

 :ב ואצמתש , הנכותה ,הנולתה בתכמ

 ומש תאש םרוגה דגנ לתל ל חוסינ םכרובע ל חמשת

 .סינכהל ורחבת

 שי רבכ ,תרק רגתאו לט 0 = םטרס ,"םודא בל הכלמ"ל *

 ּ 3 :ולשמ רתא

 ינויצה גארדה עפומ ,היספ תונב ל ויפנכ ישרופ 41! רתא

 ילוא ?םירופב תשופחתל תונויער םישפחמ .ץראב ןושארה

 םוזק://טתאתש .קספ18 8.004]8] :םש םתוא ואצמת

 ןמא לש רתאה תא קודבל ץלמומ תינורטקלא הקיזומ יבבוחל

 ;סאנופירט ילארשיה סנארטה

 ,פאר לש ןיינעב זםתא וא .םוקנ//טישיש ,םסוססתנ סס 1/1105
 "ס קבש לש רתאה תא וסנ ,תילותבו החתצ תירבעבו

 תק טס 0%
 המוצעה רתאב םותתלו סנכיהל ,ןמז הברה לזוג אל הז *

 .הז תא ושעת .םוצקנ//פתאוש סת-836.0724] :דרא ןור לש ורורחשל

 ."דליה הפיא" תקהל לש ימשרה רתאה :הז דומעב בורקב
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